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This work has been co-financed by EU / ERDF (75%) and national funds of Greece and Italy (25%) in the
framework of the European Territorial Cooperation Programme (ETCP) GREECE-ITALY 2007-2013
(www.greece-italy.eu): IRMA project (www.irrigation-management.eu), subsidy contract no: I3.11.06.

Deliverable concept and description
The concept of this activity is that, in most international projects, the results or information regarding
the results, are available only available in English language and thus a not easy for a wider national
audience to take advantage of them. In this framework the publication of information regarding the
project outputs in high circulation media, relevant to the project topic, is of great importance for the
dissemination of the results and their capitalization.

According to IRMA application form, TEIEP (LP) should prepare one or more articles (in Greek language)
regarding the activities and the outcomes of the project, select relevant media (high circulation printed
and/or electronic magazines relevant to irrigation practice) and submit them.

ΠΑΣΕΓΕΣ 9/5/2013
http://www.paseges.gr/el/news/Exoikonomhsh-neroy-gia-ardeysh-ston-kampo-ths-Artas
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ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 (41/2015)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
07/10/15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΘΗΝΑ,
12/10/2015)
Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 11 & 18 του Ν. 1474/84 και των άρθρων 9 & 16 του Π.Δ.
334/85, σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στα γραφεία του Περιφ. Παραρτήματος Ανατ. Στερ.
Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Διδότου 26 5ος όροφος), την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12:30.
Διαβάστε περισσότερα

05/10/15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε τη
σύσταση Ομάδας Εργασίας, η οποία θα επεξεργαστεί και θα καταθέσει σχέδιο προτάσεων ολοκληρωμένης
διαμόρφωσης και λειτουργίας με σκοπό την μετατροπή της φυσιογνωμίας του Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε περισσότερα

05/10/15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε τη
σύσταση Ομάδας Εργασίας, η οποία θα μελετήσει και θα καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση του αστικού
πρασίνου στους επτά Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και θα καταθέσει ολοκληρωμένο
σχέδιο προτάσεων με παράλληλη γνωμοδότηση για τυχόν τρέχοντα προγράμματα διαχείρισης και βελτίωσης του
πρασίνου της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
09/10/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 30ΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 1416/10/2015)
Το πρόγραμμα του 30ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στα Γιαννιτσά,
στις 1416 Οκτωβρίου 2015.
Διαβάστε περισσότερα

09/10/15 AGRO_LESS:JOINT REFERENCE STRATEGIES FOR RURAL ACTIVITIES OF REDUCED INPUTS
(THESSALONIKI, 30/10/2015)
Agro_less:Joint reference strategies for rural activities of reduced inputs,εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στις 30
Οκτωβρίου 2015.
Διαβάστε περισσότερα

09/10/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2015)
https://grmg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=dtg1keohp1ph8#5175167358
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12/10/2015

Εκτύπωση

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για την απασχόληση και την ανεργία στη χώρα το μήνα Ιούλιο του 2015.
Διαβάστε περισσότερα

09/10/15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΑΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015)
Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας τον Αύγουστο του 2015.
Διαβάστε περισσότερα

09/10/15 Υ.Α. 4653/106862/2102015: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΕΚ 2157/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση 4653/106862/2102015
<Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται
προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου>.
Διαβάστε περισσότερα

09/10/15 Υ.Α. 5632/104626/2992015: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΞΙΦΙΑ
(ΦΕΚ 2151/Β/2015)
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση 5632/104626/2992015 <Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας
των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga ALB)
και ξιφία (Xiphias gladius SWO)>.
Διαβάστε περισσότερα

08/10/15 ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ : ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΗΜΕΡΙΔΑΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑγροΕΤΑΚ» (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 19102015)

Διαβάστε περισσότερα

07/10/15 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015, ΣΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ)

Διαβάστε περισσότερα

06/10/15 Γ.Π.Α. ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ (
Γ.Π.Α., 9/10/2015)

Διαβάστε περισσότερα

06/10/15 Ε.Κ.Π.Α. – ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONΝET : ΧΟΡΗΓΗΣΗ 30 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

06/10/15 IRMA NEWSLETTER (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015, ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ)

Διαβάστε περισσότερα

05/10/15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

05/10/15 ΕΡΓΟ IRMA: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2015. Κεντρική ιδέα του έργου
ήταν ότι με την διαθέσιμη υποδομή, η αποτελεσματικότητα όσο αφορά τη χρήση νερού για άρδευση μπορεί να
αυξηθεί σημαντικά εάν βελτιώνονταν το επίπεδο σχεδιασμού, εγκατάστασης, συντήρησης και διαχείρισης των
συστημάτων άρδευσης στο επίπεδο του τελικού χρήστη.
Διαβάστε περισσότερα
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε μην απαντάτε στο παρόν ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ελ.Βενιζέλου 64, 546 31 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310.27881718, 236379, 236305 Fax: 2310.236308
email: info@geotee.gr
Μηχανογραφική Υποστήριξη: Intelsoft OE

https://grmg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=dtg1keohp1ph8#5175167358
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http://www.geotee.gr/lnkFiles/20151005021138_4.pdf

Ανάπτυξη εργαλείων αποτελεσματικής διαχείρισης άρδευσης για
αγροτικές καλλιέργειες και αστικά τοπία, το έργο IRMA
Άρτα, 30/9/2015
Σύμφωνα με το Aquastat (FAO/OHE 1) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή 2, στην Ελλάδα, το 7080% των υδατικών πόρων χρησιμοποιείται για άρδευση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν
ότι υπάρχει ανάγκη δράσης για την αειφορική διαχείριση του νερού τόσο σε επίπεδο
ποιότητας όσο και σε επίπεδο ποσότητας, και στο πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί εδώ και αρκετά
χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Οδηγία 60/2000. Η οδηγία έχει υιοθετηθεί και από το
Ελληνικό κράτος και για την εφαρμογή της υπεύθυνη είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων
(ΕΓΥ) 3 η οποία συνεργάζεται με τις σχετικές κατά τόπους δημόσιες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο
της οδηγίας έχει εκπονηθεί μία σειρά από σχέδια διαχείρισης σε επίπεδο υδρολογικών
διαμερισμάτων, τα οποία πρέπει να ανανεώνονται κάθε 6 έτη. Η συμμετοχή όλων των
εμπλεκόμενων φορέων (δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών) στη διαμόρφωση των σχεδίων
αποτελεί βασική παράμετρο της φιλοσοφίας της οδηγίας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα
σχέδια διαχείρισης περιέχουν πληροφορία και για την τιμολόγηση του νερού που
χρησιμοποιείται για άρδευση.
Αρδευτικές ανάγκες (mm/έτος)

Εικόνα 1 Εκτίμηση αρδευτικών αναγκών σε χώρες της Ευρώπης (πηγή: (Wriedt G., Van der Velde M., Aloe A.,
Bouraoui F., 2008. Water Requirements for Irrigation in the European Union - A model based assessment of
irrigation water requirements and regional water demands in Europe. ENORASIS FP7 project)

Όσο αφορά την αρδευτική πρακτική, σήμερα η Ελλάδα διαθέτει συλλογικά αρδευτικά δίκτυα
σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, πολλά από αυτά είναι ξεπερασμένα τεχνολογικά ενώ
παραμένουν ακόμη πολλές εκτάσεις χωρίς αρδευτική υποδομή, για τις οποίες έχουν γίνει
1

www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
www.statistics.gr
3
www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=245&language=el-GR
2
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μελέτες ή προχωρεί η κατασκευή έργων, αλλά με σχετικά αργούς ρυθμούς. Για τα έργα
εγγείων βελτιώσεων λειτουργεί ειδική Διεύθυνση στο ΥΠΑΑΤ 4 η οποία σχετίζεται και
συνεργάζεται με τοπικές δημόσιες υπηρεσίες. Την ευθύνη και την αρμοδιότητα για τη
διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των εγγειοβελτιωτικών έργων έχουν οι Οργανισμοί
Εγγείων Βελτιώσεων οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν
αναποτελεσματικά, έχοντας να αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες και οικονομικά
προβλήματα. Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα σχετίζεται με τις γεωτρήσεις, από τις οποίες οι
ιδιωτικές παραμένουν ακόμη σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητες και παράνομες. Όσο αφορά
την εφαρμογή του νερού στον αγρό, παρόλο που τα σύγχρονα συστήματα άρδευσης όπως η
μικρο-άρδευση (σταλάκτες, σταλακτηφόροι, ταινίες, μικροεκτοξευτήρες κλπ.) κερδίζουν
συνεχώς έδαφος υπάρχει ακόμη τεράστιο περιθώριο βελτίωσης. Τέλος αντικείμενα που ήδη
απασχολούν τους εμπλεκόμενους αφορούν την εκπαίδευση των χρηστών, την αντιμετώπιση
θεμάτων σχετικά με την πιθανή κλιματική αλλαγή, τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού (π.χ.
επεξεργασμένου) για άρδευση και την πιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
που σχετίζεται με την άρδευση και τη στράγγιση.
Δεκάδες πρωτοβουλίες, δράσεις και αναπτυξιακά – ερευνητικά έργα έχουν χρηματοδοτηθεί
από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους τις τελευταίες δεκαετίες με σκοπό τη συμβολή στη
λύση των προβλημάτων που σχετίζονται με την άρδευση και τη στράγγιση. Το έργο IRMA
(Ανάπτυξη εργαλείων αποτελεσματικής διαχείρισης άρδευσης για αγροτικές καλλιέργειες
και αστικά τοπία) χρηματοδοτήθηκε από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013» 5 (75% Ευρωπαϊκοί πόροι και 25%
Εθνικοί πόροι Ελλάδας και Ιταλίας). Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και
ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο του 2015. Κεντρική ιδέα του έργου ήταν ότι με την διαθέσιμη
υποδομή, η αποτελεσματικότητα όσο αφορά τη χρήση νερού για άρδευση μπορεί να αυξηθεί
σημαντικά εάν βελτιώνονταν το επίπεδο σχεδιασμού, εγκατάστασης, συντήρησης και
διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης στο επίπεδο του τελικού χρήστη. Το όφελος αυτό
αναμένεται να παραμείνει, ανεξάρτητα από την πρόοδο των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών
έργων.
Οι προβλεπόμενες από το έργο δράσεις αναφέρονταν σε:
•

•
•

•
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δημιουργία εκτεταμένου δικτύου φορέων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται στη
διαχείριση και τη χρήση νερού άρδευσης (κρατικές, περιφερειακές και δημοτικές
υπηρεσίες, οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων, αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές
επιχειρήσεις κοκ) με σκοπό την ενημέρωση, διαβούλευση και μεταφορά σχετικής
τεχνογνωσίας,
καταγραφή της αρδευτικής πρακτικής και εντοπισμός καλών πρακτικών με σκοπό τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας χρήσης νερού,
επιθεωρήσεις συστημάτων άρδευσης και αναλυτικές προτάσεις με σκοπό τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας χρήσης νερού (κατασκευαστικές βελτιώσεις,
προγράμματα άρδευσης κλπ.),
ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας για την υποστήριξη της διαχείρισης των
αρδεύσεων με χρήση δεδομένων από δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών για την
Ελλάδα (πιλοτική εφαρμογή στην πεδιάδα της Άρτας) και βελτίωση υφιστάμενης
διαδικτυακής υπηρεσίας συμβουλών άρδευσης στην Απουλία της Ιταλίας,

www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/eggeiesbeltioseis
www.greece-italy.eu
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•

•

έρευνα με σκοπό την προώθηση φυτών με χαμηλές ανάγκες σε νερό, αξιολόγηση των
δυνατοτήτων χρήσης αισθητήρων για τη διαχείριση άρδευσης αλλά και των
δυνατοτήτων χρήσης εναλλακτικών πηγών νερού για άρδευση (επεξεργασμένο νερό,
γκρίζο νερό, αλατούχα νερά κοκ.) και
εκδόσεις, διεθνή συνέδρια και δράσεις εκπαίδευσης επαγγελματιών (αρμόδιων
στελεχών της δημόσιας διοίκησης, γεωπόνων και αγροτών) αλλά και του ευρύτερου
κοινού (σχολικής κοινότητας, κατοίκων των περιοχών) σχετικά με την
αποτελεσματική χρήση του νερού άρδευσης.

Επειδή ένα δίκτυο σημαίνει εμπλοκή όσο το δυνατό περισσότερων φορέων, από την αρχή
επιλέχθηκε ο διαχειριστικά δύσκολος δρόμος της εμπλοκής του μέγιστου αριθμού φορέων
που επέτρεπε το πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία. Το εταιρικό σχήμα περιελάμβανε τους
ακόλουθους φορείς:
1. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου (Επικεφαλής Εταίρος, www.teiep.gr) με
πυρήνα το Εργαστήριο Γεωργικής & Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων (http://hc.ioa.teiep.gr)
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
(www.aepde.gr)
3. Εθνικό Συμβούλιο Γεωργικής Οικονομίας της Ιταλίας (www.inea.it:8080)
4. Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας της Ιταλίας / Ινστιτούτο Έρευνας Αγροτικής
Παραγωγής και Τροφίμων (www.ispa.cnr.it)
5. Περιφέρεια της Απουλίας (www.regione.puglia.it)
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr),
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και Διεύθυνση Υδάτων
Το σύνολο των παραδοτέων του έργου είναι διαθέσιμα στον σχετικό διαδικτυακό τόπο
(www.irrigation-management.eu). Εκεί, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει μια σειρά
από οδηγούς και τεχνικές αναφορές που παρήχθησαν στο πλαίσιο του έργου και αφορούν
φυτά με χαμηλές απαιτήσεις σε νερό, καταγραφή αρδευτικής πρακτικής στην περιοχή
εφαρμογής, διαδικασίες επιθεώρησης συστημάτων άρδευσης, εργαλεία πρόσβασης σε
μετεωρολογική πληροφορία που σχετίζεται με την διαχείριση της άρδευσης αλλά και
εργαλεία παραγωγής συμβουλών άρδευσης, συστάσεις σχετικά με χρήση αισθητήρων για
τον έλεγχο συστημάτων άρδευσης, συστάσεις σχετικά με χρήση εναλλακτικών πηγών νερού
για άρδευση 6, αποθετήριο πληροφορίας σχετικά με το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη
διαχείριση συστημάτων άρδευσης κλπ.
Κατά τη διάρκεια του έργου δημοσιεύτηκαν 24 ενημερωτικά φυλλάδια προόδου και σχετικής
πληροφορίας τα οποία λάμβαναν κάθε φορά 800-900 ενδιαφερόμενοι (αξίζει να σημειωθεί
η συμβολή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) 7 στην ευρύτερη διάδοση του
φυλλαδίου), στη βάση δεδομένων των εμπλεκόμενων με την άρδευση έκαναν έως τον
Σεπτέμβριο του 2015 εγγραφή 250 φορείς και άτομα, 450 άτομα παρακολούθησαν τα
σεμινάρια και τις συναντήσεις του έργου σε Ελλάδα και Ιταλία (όλες οι σχετικές
παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο του έργου), περισσότερα από 700
άτομα παρακολούθησαν το συνέδριο του έργου στην Ελλάδα 8 (σε συνεργασία με το Δίκτυο
6

Αξίζει να σημειωθεί η πολύ καλή συνεργασία με τη ΔΕΥΑΑ και την Δ/νση Πράσινου του Δήμου
Αρταίων στο πλαίσιο μέρους των πειραμάτων αυτών
7
www.geotee.gr
8
http://irla2014.irrigation-management.eu/
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Πανεπιστημίων για την Προώθηση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για το Τοπίο, UNISCAPE 9) και
περισσότερα από 150 το συνέδριο του έργου στην Ιταλία 10 (σε συνεργασία με το Αγρονομικό
Ινστιτούτο του Μπάρι 11) Τα πρακτικά των συνεδρίων (σχεδόν 150 εργασίες) είναι και αυτά
διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Όλα αυτά θεμελίωσαν ένα ισχυρό δίκτυο άρδευσης με
σημαντικές δυνατότητες επέκτασης.

Εικόνα 2 Άποψη από το διεθνές συνέδριο για τη σχέση άρδευσης και τοπίου (IRLA2014) το οποίο διοργανώθηκε
στο πλαίσιο του έργου στην Πάτρα τον Νοέμβριο του 2014 σε συνεργασία με το Uniscape, την Ελληνική
Εδαφολογική Εταιρεία και άλλους αναπτυξιακούς και ερευνητικούς φορείς.

Η καταγραφή της αρδευτικής πρακτικής στην Απουλία (Ιταλία) και στις περιφέρειες Δυτικής
Ελλάδας και Ηπείρου (Ελλάδα) αφορούσε δείγμα σχεδόν 500 φορέων και τελικών χρηστών
σε κάθε μία από αυτές.
Ένα βασικό εργαλείο που εισάχθηκε και αξιολογήθηκε στις περιοχές εφαρμογής του έργου
είναι η αρδευτική επιθεώρηση. Αναπτύχθηκαν οδηγοί, βοηθητικά ηλεκτρονικά φύλλα
υπολογισμών και πρακτικές οδηγίες σχετικά με τον απαραίτητο εξοπλισμό τα οποία
δοκιμάστηκαν σε 100 συστήματα στην Ελλάδα και σχεδόν άλλα τόσα στην Ιταλία. Ο
Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Άρδευσης (European Irrigation Association 12) έδειξε πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον για τη διάδοση της διαδικασίας αυτής στους επαγγελματίες της άρδευσης.

9

www.uniscape.eu/
http://irrimed2015.iamb.it/
11
www.iamb.it/
12
http://irrigationeurope.eu/
10
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Εικόνα 3 Από τις επιθεωρήσεις άρδευσης που έγιναν στο πλαίσιο του έργου. Δεξιά ένα από τα ευρύματα.

Εικόνα 4 Χαρακτηριστικό παράθυρο της εφαρμογής πληροφοριών και συμβουλών άρδευσης που αναπτύχθηκε
στο πλαίσιο του έργου και λειτουργεί πιλοτικά στην πεδιάδα της Άρτας.

Ιδιαίτερα σημαντικό και με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης κρίνεται και το σύστημα
αρδευτικής πληροφορίας και αρδευτικών συμβουλών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
έργου για την πεδιάδα της Άρτας (http://arta.irrigation-management.eu/) σε συνεργασία με

5

την Ερευνητική Ομάδα ΙΤΙΑ 13 του ΕΜΠ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας. Το σύστημα
απευθύνεται κυρίως σε γεωπόνους αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από αγρότες ή
διαχειριστές έργων πράσινου. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης της υπηρεσίας αυτής είναι
πολύ ελπιδοφόρα, το σύστημα είναι απολύτως λειτουργικό και αναμένεται η περαιτέρω
ανάπτυξή του.

Εικόνα 5 Από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου στο ΤΕΙ Ηπείρου

Το έργο αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική και άμεση βελτίωση της
αποτελεσματικότητας χρήσης νερού και ενέργειας για άρδευση ενώ τα παραδοτέα, λόγω του
χαρακτήρα τους μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και σε άλλες περιοχές.
Μία τελευταία αναγνώριση των προσπαθειών της ομάδας υλοποίησης του έργου αποτελεί
το γεγονός ότι το διεθνές συνέδριο με θέμα «Άρδευση και Τοπίο» που οργανώθηκε από το
IRMA το 2014 στην Πάτρα, θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου για την

13

www.itia.ntua.gr/
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άρδευση, SPWS2015, που οργανώνει η Διεθνής Εταιρεία Φυτοκομικής Επιστήμης
(International Society of Horticulture Science, ISHS) στη Γερμανία τον Οκτώβριο του 2016 14.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο IRMA μπορείτε να επικοινωνήσετε με:
ΤΕΙ Ηπείρου Κωστακιοί Άρτας, Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων, Εργαστήριο Γεωργικής &
Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δρ. Τσιρογιάννης Ιωάννης Λ., Τ: 2681050249, 2681050279, F:
2681050240, i: www.irrigation-management.eu, e: itsirog@teiep.gr

14

www.spws2016.atb-potsdam.de/
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